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TAM JE TO MÍSTO 
 

                                            C                   D               G 

Tam je to místo přátelé, 

                                                              Hm7               C 

za městskou zdí, ve stínu skal, 

                                                             D                      G 

kde zemřel náš Pán v trápení, 

                                                        H7                 Em A 

a setřel z tváří dávný žal. 

 

                             G/D       Gsus4/D     G/D       Gsus4/D 

Tam je láska vítěz, i ty ji můžeš mít, 

                                    G/D         Gsus4/D              C G/H Am D G 

navždy smíš být svobodný. 

 

Kdo z lidí chápe Pánův kříž, kdo z lidí chápe význam, 

to všechno snášel kvůli nám, naději dal k našim rukám. 

 

Tam je láska vítěz, i ty ji můžeš mít, 

navždy smíš být šťastný s ním. 

 

Jen On sám zvládl nést ten kříž, za každý hřích za bolest mou, 

Otevřel bránu k výšinám,  naději vrátil zoufalým. 

 

Tam je láska vítěz, i ty ji můžeš mít, 

navždy smíš být šťastný s ním. 
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ONE WAY  
UAN UEJ 

(capo 2) 

                 H (A)                                     G#m7 (F#m7) 

Dávám život k nohám Tvým, bez Tebe žít neumím, 

                                     F# (E)                                   E (D) 

obracím se k Tobě, Ježíši! 

V bouřích hledám Tvoji tvář, Jsi nade mnou jako zář 

Ty jsi pro mě První i Poslední. 

 

           H (A)          F# (E)     G#m7 (F#m7)                  E (D) 

One way, Jesus, You’re the only one that I could live for 

 

Uan uej Džýzys, Jór dý ounly uan det Áj kud lyv fó 

 

Navždy se mnou zůstáváš, ať mě, co chce potkává, 

Tvoje milost nekonečná je. 

Včera, dnes i navěky, Ty jsi stejný Ježíši, 

navždy jenom s Tebou toužím být. 

 

Věřím v Krále králů, v Jeho moc a Jeho slávu 

Věřím v moc Jeho slova, On tu byl a přijde znova 

Věřím, že na kříži zemřel, za mě svůj život dal 

a sestoupil do pekel a třetí den z mrtvých vstal! 
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HYMNA ROYAL RANGERS 
 

C           F             C                 G 

Padá na nás Boží milosrdenství, 

       C           F            C   F    G 

Sestupuje jako jarní  déšť, 

                               C           F                  C              G         C 

Sestupuje na nás, je všude kolem nás.  

 

 C        F        G 

Hej hou, my jsme Royal Rangers, 

       C             F             G 

Hej hou, Ježíši my jsme tví, 

                                    C       F        G      C 

Hej hou, budeme tančit navěky
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JOZUE 
(capo 3) 

                        Am                     Am/G#            Am/G                 Am/F# 

Měl Jozue v poušti jasný cíl, najít domov pro svůj lid 

                              Am/F              Am/E            Dm6      Am7    E7 

jenže Jordán cestu překřížil, dál nemoh nikdo jít. 

Až Jozue dostal vnuknutí, pozved skřínku Boží muž, 

prošel řekou zástup semknutý, jak když máslem projde nůž. 

Za vodou zdi se dotkly oblohy a hradby hlídá stráž, 

jsi ztracen lide nebohý, tohle město nezdoláš. 

Však dřív než dojde ke zteči, pár zvědů běží vpřed, 

dívka Raab jim za slib bezpečí dáva víno, střechu, chléb. 

 

                     Am                                                    E7           Am 

Jozue měl z toho starost velikou, velikou, velikou 

                                                                                         Dm6 E7   Am 

do večera chtěl by dobýt Jericho, zdi však stojí jako hráz 

onoho rána. 

 

Tu Jozue káže sedmkrát to město obejít, 

potom troubit hlasem velikým, ať se třese každý štít. 

Sotva zazní rohy beraní, vojska křičí z plných plic, 

město bez hradeb se nebrání, v cestě nestojí už nic. 

Jozue má z toho radost velikou, velikou, velikou, 

k nohám se mu položilo Jericho, hradby padly v jeden ráz, 

to byla rána. 

Jozue ten porazil Jericho, Jericho, Jericho, 

Jozue ten porazil Jericho, dolů hradby padají 
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TAK MILOVAL BŮH SVĚT  
(capo 3) 

                                               Dm (Hm)                       Bb (G) 

Tak miloval Bůh svět, tak miloval Bůh svět 

                         Gm (Em)                             A (F#) 

že svého jednorozeného syna dal 

 

                                                       Bb (G)         F (D)    C (A) 

Aby každý, aby každý 

Kdo v Něho věří, kdo v něho věří 

Nezahynul, nezahynul 

                                 Gm (Em)                               A (F#) 

Ale měl navždy život věčný
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KRÁLI VÍTĚZNÝ 

 

                      G                                    Em7 

Ty víš, že rád mám Tě, Ty víš, že moc chci Tě, 

                              D                              C                                G C Em7 C  

mnohem více znát, více než znal jsem dřív. 

Srdcem svým teď zpívám, co ve svém nitru mám, 

                              D                                                            G C Em7 

pro Tebe chci žít, jenom Tobě náležím. 

 

                               C       D                              Em7 

Králi vítězný, jen jednu touhu mám, 

                                   D      Em7      C                     D    Em7       C 

s Tebou více toužím být, s Tebou více toužím být. 

 

                                          G   C             D         C      G Em7 D 

Ježíši, Ty jsi spása duše mé 

                         C         G         Em7            D        C                   G C D C 

Budu navěky vzdávat Ti dík skrze chválu svou 
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TAK UŽ VSTÁVEJ 
 

                                                  E            A                   H     A 

Tak už vstávej, pojď Pána chválit, 

tak už vstávej, pojď Pána chválit. 

                                        A          H                C#m           F# 

On ti rozjasní tvář, přijde s radostí k nám, 

                                           A             H            E 

pojď Ježíše chválit. 

 

                     G                             A                                E 

Pojď do Jeho chval, ať problémy spadnou, 

Pojď do Jeho chval, Jím nechej se vést. 

                      G                       A G                         A                H 

On radost ti dá, On mocný je Pán, On je Pán. 
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TVOJE JMÉNO VYZNÁVÁM 
 

                        G Ami7 G/H                                   C G/H Ami7 

Tvoje jméno vyznávám,  

                    G Ami7 G/H                                         C G/H Ami7 C/D 

rád Ti zpívám svoji chválu. 

Jsem tak vděčný, že Tě znám,  

jsem tak vděčný za Tvou spásu. 

 

                              Emi7         Ami7            D   H7       Emi7 

Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr,  

dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl. 

                 Ami7                             D              H7                            C  

Z kříže byls do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal.  

                                          C/D                             G  Ami7  G/H 

Tvoje jméno vyznávám. 
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KVŮLI NÁM 
 

                           G                        D/C C Dsus4 D           G 

Nad všechny krále, nad každou moc, 

                                    G/H      D/C C Dsus4 D                G 

nad zákon přírody i lidskou ješitnost. 

                                       G/H   Em             Gmaj7/D        C  G/H
 

Nad světa moudrost a krásu stvoření, 

                                   Am7              C/G                   D/F# G 

byl jsi tu už před počátkem dní. 

 

                              G/H     D/C C      Dsus4               D         G 

Nad každou ří-ši,                      nad vládu všech, 

nad každý zázrak, co spatřil tento svět. 

Nad všechny poklady a světa bohatství, 

                                    Am7             C/G                Hsus4/F#   H 

marné je Ti hledat srovnání. 

 

                                             G   Am7 D/F#          G 

Kvůli nám žils a umíral,  

                                         G       Am7 D/F#               G 

dán Ti hrob, svět Tě nepřijal.  

                        D/F#  Em  Gmaj7/D           C  G/H           Am7 G/H 

Zašlapán jak do prachu růže, Tys neváhal 

                                                         C Dsus4 D   G 

za můj hřích život dát. 
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SLÁVA TI PATŘÍ 
 

                         Em                                       C          G          D 

Přišel Bůh a život za mě dal, amen, amen. 

Svým tělem, krví vítězem se stal, amen, amen. 

Na kříži mřel, pak vzkříšen byl, amen, amen. 

Po pravici Otce vládne dál, amen, amen. 

 

                                  G         Ami7           G/H             C 

Sláva Ti patří, Ty jsi Bůh vždy mocný, 

sláva Ti patří, Ty jsi Pán. 

Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh vždy mocný, 

                                               C             D        G Gsus4 G 

velká je sláva Tvá. 

 

Krev rudá tekla z rukou bezhříšných, amen, amen. 

Však nezůstal tam viset na kříži, amen, amen. 

Boží lásky proud teď smáčí nás, amen, amen. 

Haleluja, on se vrátí zas, amen, amen. 

 

                          G                                                               D/F# 

Ty jsi ten, který byl, Ty jsi ten, který je, 

                                                                   Emi7    C 

Ty jsi ten, co se vrátí k nám. 

Ty jsi ten, který byl, Ty jsi ten, který je, 

Ty jsi ten, co se vrátí k nám. 
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SLÁVA TOBĚ 
 

Sláva Tobě, sláva Tobě, sláva Tobě, Tys nezůstal v hrobě. 

Sláva Tobě, sláva Tobě, sláva Tobě, Tys nezůstal v hrobě. 

              C                  Am                 F                              G 

Sláva Tobě, sláva Tobě, sláva Tobě, Tys nezůstal v hrobě. 

Sláva Tobě, sláva Tobě, sláva Tobě, Tys nezůstal v hrobě. 

 

Ježíši, Ty jsi nádherný, Ježíši, Ty jsi vždy věrný, 

Ježíši, Tys mi život dal, Ježíši, už jsi mi požehnal. 

Ježíši, Ty jsi nádherný, Ježíši, Ty jsi vždy věrný, 

Ježíši, Tys mi život dal, Ježíši, už jsi mi požehnal. 

 

Živý je můj Pán, živý je můj Pán, On žije, On žije, On žije, On žije. 

Živý je můj Pán, živý je můj Pán, On žije, On žije, On žije, On žije. 

 

Sláva Tobě, sláva Tobě, sláva Tobě, Tys nezůstal v hrobě. 

Sláva Tobě, sláva Tobě, sláva Tobě, Tys nezůstal v hrobě. 

 

Živý je můj Pán, živý je můj Pán, On žije, On žije, On žije, On žije. 

Živý je můj Pán, živý je můj Pán, On žije, On žije, On žije, On žije. 

Živý je můj Pán, živý je můj Pán, On žije, On žije, On žije, On žije. 

Živý je můj Pán, živý je můj Pán, On žije, On žije, On žije, On žije. 



Strana 11 

JÁ SE NESTYDÍM 
 

                          Em                                               C 

Já jsem hrdý na jméno Ježíš, já jsem hrdý na jméno Ježíš, 

                           D                                                 Em 

já jsem hrdý na jméno Ježíš, já jsem hrdý na jméno Ježíš. 

 

On mi dal radost, On mi dal svobodu,  

já život věčný mám a teď mám pohodu, 

On mi dal pokoj, On mi dal spásu, 

svůj život za mě dal, znám jeho lásku. 

 

Já se nestydím za jméno Ježíš, já se nestydím za jméno Ježíš, 

já se nestydím za jméno Ježíš, já se nestydím za jméno Ježíš. 

 

On mi dal radost, On mi dal svobodu, 

já život věčný mám a teď mám pohodu, 

On mi dal pokoj, On mi dal spásu, 

svůj život za mě dal, znám jeho lásku. 

 

Já se nestydím za jméno Ježíš, já se nestydím za jméno Ježíš, 

já se nestydím za jméno Ježíš, já se nestydím za jméno Ježíš. 

 

Tys mi dal radost, Tys mi dal svobodu, 

já život věčný mám a teď mám pohodu, 

Tys mi dal pokoj, Tys mi dal spásu, 

svůj život za mě dals, znám tvoji lásku. 
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TY SÁM MI VLÁDNI 
 

                        E                          H                                      A  

Své srdce otvírám a všechno, co je v něm, 

                                          H        C#m7                      H/D#         E 

před Tebe předkládám, Králi, vše co mám, si vem. 

Teď dávám svoje sny, svá práva odkládám, 

svou pýchu odmítám, když nový život mám. 

 

                       C#m7 H/D#      E            A              E    C#m7         H   A 

Ty sám             mi vládni, Tvůj chci být, Tvůj chci být. 

Ty sám mi vládni, Tvůj chci být, Tvůj chi být. 

 

Teď zpívám píseň svou, u kříže spočívám, 

co světu drahé je, za ztrátu počítám. 

Vždyť Tebe poznávám, Tvou slávu nádhernou 

a radost můžu znát i sdílet bolest Tvou. 
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STÁLE VÍC 
 

                    C2              G              Em7       D                        C2 

Jak Ti řict správně, kolik pro mě znamenáš, 

nevím já vážně, jak svý slova poskládám. 

Dals mi svou lásku, je tak úžasná, já vím, 

                                                                                                C2 G Em7 D 

každý den, já teď budu chválit jméno Tvé. 

 

Stále víc já se učím stát na slově Tvém, 

toužím víc znát Tě, stále mám Tě v srdci svém. 

Veď mě dál cestou, po které mám s Tebou jít, 

                   C2             G         Em7                     D                     G 

mohem víc já teď, chci Tvým světlem lidem být. 

 

                               G         C2        Em7        D              G 

Stále víc chci kráčet s Pánem svým, 

stále víc jen s ním já toužím být 

                                                                                     G C2 Em7 D 

stále víc chci svého Pána znát. 

Stále víc chci kráčet s Pánem svým, 

stále víc každý ráno víc než dřív, 

stále víc po Tobě vážně toužit smím. 

 

                                               G              C2             Em7  D 

Chci s Tebou kráčet stále víc, 

chci s Tebou kráčet stále víc, 

chci s Tebou kráčet stále víc. 
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 MÁM 
 

                          E                 H                    E           A                    E 

Mám ruce, mám nohy, mám uši, oči, pusu abych zpíval 

                                                    H                             E     A 

a chválil Boha, nebeského Otce. 

 

Mám ruce, mám nohy, mám uši, oči, pusu abych tleskal 

a chválil Boha, nebeského Otce. 

 

Mám ruce, mám nohy, mám uši, oči, pusu abych dupal 

a chválil Boha, nebeského Otce. 

 

Mám ruce, mám nohy, mám uši, oči, pusu  abych tančil 

a chválil Boha, nebeského Otce. 

 

Mám ruce, mám nohy, mám uši, oči, pusu abych skákal 

a chválil Boha, nebeského Otce. 

 

Mám ruce, mám nohy, mám uši, oči, pusu abych křičel 

a chválil Boha, nebeského Otce. 

 

Mám ruce, mám nohy, mám uši, oči, pusu abych zpíval 

a chválil Boha, nebeského Otce. 
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